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Kulturvernkonferansen
Nå er registreringen til årets store møteplass for kulturvernet åpnet! Husk at alle
tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene slipper deltakeravgift, og kan søke reisestøtte.
For mer informasjon se www.kulturvern.no/konferansen

Møte med Miljøvernministeren
Onsdag 22. januar var Kulturvernforbundet i møte med Klima- og miljøvernminister
Tine Sundtoft. Med på møtet var også ekspedisjonssjef i kulturminneavdelingen, Einar
Holtane og rådgiver Marianne Moltke Hansen. Fra oss stilte leder, generalsekretær og
informasjonsrådgiver. Vi fikk tid til å gå igjennom mange av våre hjertesaker:
grunnstøtte til alle kulturvernorganisasjoner, bedre samordning mellom
departementene, mer penger til Kulturminnefondet og nytt planarbeid for et helhetlig
kulturvern! Vi opplevde at vi møtte en Statsråd som var lydhør og interessert i sakene
vi tok opp, og ser fram til at departementet følger opp.

Det offisielle grunnlovsprogrammet
Stortingets offisielle grunnlovsprogram er nå lansert. Kulturminnedagene er tatt med i
programmet. Forbundet KYSTENs landsstevne 2014 og Bergen kystlags
«Lærdalsferden» er også en del av Stortingets offisielle jubileumsprogram.
Tema for årets Kulturminnedagene i september er «Den store reisen – 200 års
samfunnsutvikling». Måler med temaet er synliggjør utvikling og endring det norske
samfunnet har vært gjennom siden grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814:
Se Kulturminnedagene på Stortingets jubileumssider.

Friluftslivets år
Neste år er det igjen Friluftslivets år (det er ti år siden sist). Friluftslivets
Fellesorganisasjon har gjennomføringsansvar for markeringen, og har bestemt at det
denne gang skal fokuseres på nærmiljø, fritidsfiske og kulturminner. Det er mulighet
til å søke støtte til arrangement og prosjekter innenfor disse temaene. Mer
informasjon om kriterier og søknadsfrist kommer, men begynn gjerne å tenke på
muligheter allerede nå.

Stor kongress
kongress til Oslo til høsten
For første gang arrangeres den internasjonale kongressen for genealogi og heraldikk i
Norge. Norsk Slektshistorisk Forening og Norsk Heraldisk forening er vertskap. Tema
for kongressen er Innvirkning på genealogi og heraldikk av store hendelser i en
nasjons historie. Kongressen arrangeres 2. hvert år, og arrangørene venter rundt 150
påmeldte fra hele verden. Mer informasjon: www.congress2014.no

Sparebankstiftelsen
Sparebankstiftelsen har kulturminner som prioritert formål dette halvåret. Ikke gå
glipp av søknadsfristen 15. februar! Vi anbefaler alle som planlegger arrangement
under årets kulturminnedager å søke. Mer informasjon:
http://sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette
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1. februar: Kulturvernforbundet arrangerer regionmøte i Østfold
7. februar: Norsk Forening for Fartøyverns landskonferanse, Gardermoen
15. februar: Søknadsfrist Sparebankstiftelsen
4. Søknadsfrist Kulturrådet prosjektstøtte Kulturvern
15. mars: Kulturvernkonferansen, Oslo
17.–18. mars: Nordisk Arkivkonferanse, Oslo
28.-30.: mars Kystlagsseminar, Tromsø
9. til 11. mai: Kulturvernforbundets årsmøte, Asker
07.-09. juni: Veteranbusstreff og landsmøte i RHF, Hamar
12. til 15. juni: Norges Husflidslag landsmøte, Harstad
9. til 17. juli Konvoi 2014
17. til 20. juli: Forbundet Kystens landsstevne, Oslo
13. til 17. august: Internasjonal genealogisk og heraldisk kongress, Oslo
3. – 5. september: Bygningsvernkonferanse Norsk Folkemuseum, Oslo
13.-21. september Kulturminnedagene

Meld inn møter og aktiviteter til louise@kulturvern.no
www.kulturvern.no
www.twitter.com/kulturvern
www.instagram.com/kulturvern
www.facebook.com/kulturminnedagene

